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Nieuwsbrief

Beste

We bezorgen graag een exemplaar van onze 
nieuwsbrief, ons  kanaal om jullie als ouders en 
doorverwijzers op de hoogte te houden van wat 
reilt en zeilt binnen ‘t Spoor. Op deze manier hopen 
we weetjes, klein en wat groter,  vanuit de werking 
met jullie te delen.

In dit nummer  vind je een overzicht van 
mogelijkheden van ouderschaps- of zorgverlof. 

In het kader van het  Grundtvig project waren de 
collega’s uit Nederland, Duitsland en Hongarije in 
België. De resultaten van de verwerking van de 
vragenlijst die voor onze dienst  door iets meer 
dan twintig ouders, werd ingevuld, waren thema 
van gesprek. We participeerden vanuit ’t Spoor 
ook aan de afsluitende bijeenkomst in Hongarije. 
Nieuwsgierig? Verslagje lezen… 

Ondertussen laat de zomer  zich eindelijk  voelen…. 
Dan is eigen land al voldoende om “even weg” te 
zijn…. 

Lieve Borremans
Coördinator
  



COLOFON

 
De Nieuwsbrief is een uitgave van 
thuisbegeleidingsdienst ‘t Spoor.
Niets in deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder uitdrukkelijke toestemming.  
U kan hiervoor contact opnemen met Lieve 
Borremans, lieve.borremans@tspoor.net.

Verantwoordelijk uitgever:
Eric Van Parijs, Koolskampstraat 24, 8830 Gits

De dienst werkt vanuit drie antennepunten:

antennepunt Gits
Bruggesteenweg 88
8830 Gits

antennepunt Brugge
Dorpsstraat 40
8200 Brugge

antennepunt Kortrijk
Kanaal 127
Stasegemsesteenweg 110
8500 Kortrijk

T 051 230 605
info@tspoor.net
www.tspoor.net

Deze nieuwsbrief wordt vier keer per jaar opgemaakt 
en bevat heel diverse informatie. Sommige informatie 
is misschien niet steeds voor u van toepassing of kan 
confronterend overkomen.  Mocht je deze nieuwsbrief 
niet langer wensen te  ontvangen, dan volstaat een 
mailtje naar marijke.lampo@tspoor.net.

‘t SPOOR is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap. 



3

Nieuws 
van ‘t SPOOR  

www.tspoor.net

Misschien heb je het wel gemerkt… dat kine 
thuisbegeleidster Bernadette Gunst terug is van 
zwangerschapsverlof.   En tegen dat deze nieuwsbrief in 
je mailbox valt, is ook Mariska Meerschaut, pedagoog-
thuisbegeleidster,  terug aan de slag.

Ondertussen   zijn   Joke   Callens (pedagoog-thuisbegeleider) 
en Herlinde Demyttenaere (kinesist-thuisbegeleider) 
ongeveer tegelijk met zwangerschapsbeschermingsverlof.  
Joke wordt vervangen door Kelly Catrysse. De gezinnen 
die door Herlinde werden begeleid worden door collega’s 
overgenomen, in afwachting van vervanging.

Heel binnenkort zullen we jullie medewerking vragen 
bij het invullen van een tevredenheidsmeting over 
onze dienstverlening. Vanuit de overheid wordt ons 
gevraagd om dit om de 2 jaar te bevragen bij de ouders 
in begeleiding.  Wijzelf vinden het zeker ook zinvol om 
op die manier onze dienstverlening af te stemmen op 
de behoeften van de ouders. Alvast dank voor jullie 
medewerking.
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Wegwijs in tijdskrediet  
nieuwe regels vanaf september 2012

Een goede balans vinden tussen werk en gezin: het is voor elke ouder een uitdaging. 
Maar voor ouders  met een zorgenkindje wordt dat nog moeilijker. Omwille van de extra 
zorgen die je kindje vraagt, omwille van alle behandelingen, doktersconsultaties die 
nodig zijn …, omwille van infectiegevaar… is het soms niet mogelijk om als ouder na het 
bevallingsverlof  terug te werken of evenveel te werken zoals je vooraf gepland had.  

Er zijn mogelijkheden om ouderschapsverlof, zorgverlof, 
tijdskrediet … op te nemen maar deze zijn beperkt, zowel 
in de tijd als financieel. 
Hierbij geven we een globaal overzicht van deze 
mogelijkheden. Voor de specifieke voorwaarden 
verwijzen we jullie zeker naar de werkgever en/of een 
vakbond. 
Het is heel belangrijk u zelf goed te informeren over 
de mogelijke consequenties van het tijdskrediet op 
uw pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, 
vakantiedagen, vakantiegeld...

Er zijn  3 soorten tijdskrediet:
Thematisch verlof :
ouderschapsverlof, zorgverlof, palliatief verlof.

Tijdskrediet met motief : 
opvoeding kinderen jonger dan 8 jaar, zorg ziek 
familielid, opleiding.

Tijdskrediet zonder motief. 

Men raadt aan om eerst zoveel mogelijk de rechten 
op te nemen via thematisch verlof  en tijdskrediet met 
motief. Tijdskrediet zonder motief kun je immers altijd 
gebruiken, ook als de kinderen ouder zijn. 

Thematische verloven 
Ouderschapsverlof 

Voorwaarde  
- In de laatste 15 maanden gedurende 12 maanden in 
dienst zijn van de werkgever 
- Minstens 2 maand op voorhand schriftelijk aanvragen 
bij de werkgever
- De werkgever kan het opnemen alleen uitstellen om 
ernstige redenen. 

Voor wie 
Dit is een recht voor elke werknemer met een kind 
jonger dan 12 jaar, voor een kind met handicap kan het 
ouderschapsverlof opgenomen worden tot het kind 21 
jaar is. 

Ouderschapsverlof komt bovenop de 15 weken moeder-
schapsverlof en het geboorteverlof (10 dagen voor de 
vader of de meemoeder).

Hoe lang
Voor kinderen geboren voor  8/3/2012 :
* Voltijdse onderbreking gedurende 3 maanden per kind
* Halftijdse onderbreking gedurende 6 maanden per kind
* 1/5 onderbreking gedurende 15 maanden per kind 
(enkel mogelijk als je voltijds werkt).

Je kan combineren vb. 1 maand voltijds, 2 maanden 
halftijds en 5 maanden 1/5 om zo tot 3 maand per kind 
te komen.
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Voor kinderen geboren na  8/3/2012 : komt er 1 maand 
voltijds bij, dus ofwel recht op 
*Voltijdse onderbreking gedurende  4 maanden per 
kind
*Halftijdse onderbreking gedurende   8 maanden per 
kind
*1/5 onderbreking gedurende  20 maanden woor wie 
voltijds werkt

Zorgverlof 

Voorwaarde  
- Er is geen voorwaarde van anciënniteit 
- Alle periodes kunnen enkel opgenomen worden voor 
minimum 1 maand en maximum 3 maand.
- Minstens 7 dagen op voorhand aanvragen 
- Attest van behandelende arts nodig. 

Voor wie
Dit is een recht voor elke werknemer die een attest van 
de behandelende geneesheer kan voorleggen waaruit 
blijkt dat een gezinslid of familielid tot in de 2° graad 
(kind, kleinkind, ouder, grootouder, broer of zus) zorg 
nodig heeft. 
Voor één zieke kunnen meerdere werknemers dit 
zorgverlof opnemen: mama kan dit vb. eerst opnemen 
en daarna ook papa 
Een werknemer kan ook verschillende keren zorgverlof 
aanvragen indien het telkens om verschillende personen 
gaat die verzorging nodig hebben. 

Hoe lang
*Voltijdse onderbreking gedurende  maximum 12 
maanden 
*Halftijdse of 1/5de onderbreking gedurende maximum 
24 maanden (1/5de enkel mogelijk op voorwaarde dat je 
daarvoor voltijds werkte). 
Voor één-oudergezinnen waarvan het kind dat ziek is , 
hoogstens 16 jaar oud is, mag de onderbrekingsperiode 
verdubbeld worden tot 24 maanden voltijds en 48 
maanden deeltijds. 

Alle periodes kunnen enkel opgenomen worden voor 
minimum 1 maand en maximum 3 maand. 

Vanaf november 2012 kan je dit verlof ook opnemen 
in periodes van een week, verlengbaar met een week, 
wanneer je minderjarig kind gehospitaliseerd wordt . 
Hiervoor heb je een attest nodig van het ziekenhuis.

Palliatief verlof 

Voorwaarde 
- Er is geen voorwaarde van anciënniteit 
- Er is geen voorafgaande toestemming nodig van de 
werkgever – hij kan het niet weigeren
- Attest van behandelende arts nodig

Voor wie
Het is een recht voor elke werknemer die een attest van 
de behandelend geneesheer kan voorleggen waaruit 
blijkt dat een ongeneeslijk ziek persoon (dit hoeft geen 
familielid te zijn), stervensbegeleiding nodig heeft. 

Hoe lang
Voltijdse of deeltijdse onderbreking gedurende maximum 
2 maanden.  

Uitkering  
voor deze thematische verloven  

786,78 € bruto voor een voltijdse onderbreking 
393,38 € bruto voor een halftijdse onderbreking
133,45 € bruto voor 1/5de  onderbreking -  voor één-
oudergezinnen wordt dit verhoogd tot 179,47  € bruto.

Bovenop deze uitkering van de RVA, krijg jij je bij 
thematische verloven ook een aanmoedingspremie van 
de Vlaamse overheid.
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Tijdskrediet met motief 
Het is een recht voor elke werknemer om voor de 
opvoeding van zijn/haar kinderen, jonger dan 8 jaar 
tijdskrediet met motief op te nemen. Man kan deze vorm 
van tijdskrediet ook gebruiken om de zorg voor een ziek 
familielid op te nemen of  om een opleiding te volgen. 

Voorwaarde 
Minstens 2 jaar anciënniteit bij de werkgever

Hoe lang
Elke werknemer heeft recht op 3 kalenderjaren 
gemotiveerd tijdskrediet tijdens zijn loopbaan. 
Voor de verzorging van een ziek kind of kind met een 
handicap heb je recht op 4 kalenderjaren. 

Dit tijdskrediet kan niet opgedeeld worden.  Dus ook als 
je dit halftijds of 4/5 opneemt, blijft  het beperkt tot 3 of 
4 kalenderjaren.

Uitkering voor tijdskrediet met motief
481,02 € bruto per maand , indien tussen 2 en 5 jaar 
anciënniteit. 
641,37 € bruto per maand , bij 5 jaar anciënniteit

Deze bedragen worden proportioneel toegekend : voor 
een halftijdse onderbreking krijg je de helft.

Bovenop deze uitkering van de RVA, krijg jij je bij 
tijdskrediet met motief ook een aanmoedingspremie van 
de Vlaamse overheid.

De Vlaamse aanmoedigingspremie

Indien men een thematisch verlof of tijdskrediet 
met motief opneemt, heeft men bijkomend nog  
recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.  
Deze wordt toegekend door de Vlaamse overheid 
en komt bovenop het bedrag van tijdskrediet die 
uitbetaald wordt door de RVA.
De regeling verschilt naargelang de sector waarin 
je werkt vb. in de privé kan je dit gedurende 
maximum 1 jaar aanvragen . Werk je voor de 
Vlaamse overheid of in het onderwijs dan kun je 2 
jaar van deze premie genieten. 

De bedragen: 
190,23 € bruto voor een volledige onderbreking
126,82 € bruto voor een ½ onderbreking
63,41 € bruto voor een 1/5 onderbreking

Als je alleen woont of uitsluitend samen met 
kinderen waarvan minstens 1 ten laste, krijg je 
46,92 € bruto extra  op dat bedrag.

Tijdskrediet zonder motief 
Voorwaarde 
Minstens 5 jaar gewerkte loopbaan kunnen voorleggen 
En minstens 2 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever 

Hoe lang
* 12 maanden voltijds
* 24 maanden  halftijds 
* 60 maanden 4/5 tijdskrediet. 

Uitkering  
481,02 € per maand , indien tussen 2 en 5 jaar 
anciënniteit. 
641,37 € per maand , bij 5 jaar anciënniteit

Deze bedragen worden proportioneel toegekend : voor 
een halftijdse onderbreking krijg je de helft.

 

Besluit  

Theoretisch is heel wat mogelijk. Het is echter 
belangrijk u goed te informeren bij de personeelsdienst 
van uw werkgever en/of vakbond over de mogelijke 
consequenties. Het opnemen van thematisch verlof of 
tijdskrediet heeft financiële consequenties, maar het 
kan ook zijn impact hebben op het vlak van opgebouwde 
rechten voor u als werknemer.

Hilde Callewaert 



Kalender
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Nieuwe KVG-werking regio Ieper

In de regio Ieper startte KVG onlangs met een 
nieuwe jeugdwerking onder de naam Boembas-
tiek. Naast de activiteiten voor het jonge volk, zo-
als knutsel- en kookactiviteiten, bieden deze mo-
menten ook een onmoetingskans voor ouders.  

Wens je op de hoogte gehouden te worden van hun acti-
viteiten, dan kun je contact opnemen met KVG Roeselare 
op het nummer 051 24 88 06 of via mail boembastiek@
gmail.com.

Zonder meer
Zondag 23 juni 2013 

“Zonder Meer “ wordt gedragen door ouders die zelf kin-
deren met een beperking hebben. Samen met KVG or-
ganiseren zij “gewone activiteiten met en voor speciale 
kindjes”

De zomerse activiteit zal plaats vinden op zondag 23 juni 
in de Engelenhoeve te Sint-Denijs.   Zij bieden het hele 
gezin een afwisselende, ontspannende en wellicht ook 
zomerse namiddag aan.  Binnenkort volgt de officiële uit-
nodiging, maar houd de datum nu al vrij in je agenda!

Inschrijven bij zondermeer.kvg@gmail.com of  
telefonisch op 051 248806

Vrijdag 28 juni 2013
gespreksavond 

‘Een andere start’ 
voor ouders van kinderen 

met een ontwikkelingsrisico
‘t Spoor, Bruggesteenweg, Gits

Zaterdag 29 juni 2013
Ouder-kind activiteit

Senso-motorisch zwemmen  
voor baby’s, peuters en kleuters 

in het lekker warme hydrobad van het 
Dominiek Savio Instituut, Gits.

 

Voor deze activiteiten wordt aan de gezinnen 
die tot de doelgroep van de activiteit behoren, 
persoonlijk een uitnodiging bezorgd.

Wie zelf ideeën heeft voor andere (groeps-)
activiteiten mag die ons steeds laten weten! Geef 
je suggestie door aan je thuisbegeleider of mail 
naar marijke.lampo@tspoor.net.

Activiteiten
’t SPOOR
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Goed om weten  

Volledige terugbetaling remgeld 
voor kinderen tot 7 jaar 

Voor kinderen tot 7 jaar krijg je bij de Christelijke 
Mutualiteit en de Bond Moyson het remgeld (= het 
verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat de 
ziekteverzekering terugbetaalt) volledig terugbetaald 
voor prestaties bij huisartsen en geneesheer-specialisten. 
Dit geldt niet tijdens een ziekenhuisopname. 
Honorariumsupplementen die bovenop de vastgelegde 
tarieven worden gevraagd, komen hiervoor niet in 
aanmerking .
Dit voordeel geldt sinds 1 januari 2013 bij deze twee 
mutualiteiten. Het is aangewezen regelmatig te 
informeren of de andere mutualiteiten zullen volgen. 

Regeling derde betalende 

Huisartsen zijn verplicht om voor consultaties de regeling 
derde betalende toe te passen indien patiënten met 
verhoogde tegemoetkoming* of het Omnio-statuut* dit 
vragen. Hierdoor moeten de patiënten aan de huisarts 
enkel het remgeld betalen. Voor een consultatie bij een 
huisarts bedraagt dit remgeld slechts 1 €. De rest van 
het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen 
de arts en het ziekenfonds.
Deze regeling geldt enkel indien de huisarts 
geconventioneerd is, wat betekent dat hij het akkoord 
met de ziekenfondsen volgt.
Ook voor huisbezoeken mogen huisartsen deze regeling 
toepassen, maar ze zijn hiertoe niet verplicht.

Of je de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-
statuut hebt en dus in aanmerking komt voor deze 
regeling,  kun je duidelijk zien op het klevertje van jouw 
ziekenfonds: het eerste deel van de code onderaan  
eindigt op een 1 bv 111/111 of 121/121.

* Verhoogde tegemoetkoming :  ouders van wie hun 
kindje bij de beslissing verhoogde kinderbijslag 4 punten 
heeft op de eerste pijler, kunnen voor hun kindje deze 
verhoogde tegemoetkoming aanvragen . 

Dokterskosten
Ouders van jonge kindjes en zeker kindjes die wat extra zorg vragen, hebben vaak veel 
doktersconsultaties. Meestal betekent dit dus extra kosten. Voor jonge kinderen zijn er 
hiervoor bij bepaalde mutualiteiten maatregelen genomen om dit voor de ouders kosteloos te 
maken.  Er zijn ook mogelijkheden via de regeling  derde betalende.  

* Omnio- statuut: mensen met een heel laag  inkomen, 
kunnen aan de mutualiteit vragen of ze hiervoor in 
aanmerking komen. Concreet mag het bruto belastbare 
gezinsinkomen (2012) niet hoger zijn dan 16.306,86 €, 
te verhogen met 3 018,84 € per bijkomend gezinslid dat 
op hetzelfde adres gedomicilieerd is, ongeacht of er al 
dan niet een familieband is. 



Info over openbaar vervoer 
Kaart “kosteloze begeleider openbaar 
vervoer  “ 

Als een kind bij de toekenning van de verhoogde 
kinderbijslag een invaliditeit van 50% aan de onderste 
ledematen werd toegekend of 6 punten op de eerste 
pijler, kan je een kaart “kosteloze begeleider openbaar 
vervoer” aanvragen. 
Vroeger had je een kaart bij de Lijn en een kaart bij 
de NMBS.  Nu echter is dit één kaart die geldig is op 
het volledige NMBS-net, op de lijnen van de regionale 
vervoermaatschappijen De Lijn en TEC. 

Met deze kaart kan je als begeleider van je kind gratis 
reizen bij De Lijn en de NMBS. 

Hoe aan te vragen
Het specifiek aanvraagformulier kun je downloaden 
op de site van de NMBS. Dit ingevulde formulier die je 
samen met het attest FOD (waarop het aantal punten 
of de invaliditeit van 50% onderste ledematen vermeld 
staat) opsturen naar :
NMBS -Mobility 
Bureau B-MO 051 sectie 13/5
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel  

Hierna ontvangt je een toelatingsbrief. Ga met deze brief 
en een pasfoto naar een station, waar de kaart wordt 
aangemaakt.  De kaart staat steeds op naam van je kind 
en kan doorgegeven worden aan de persoon die jouw 
kind begeleidt. 

Op stap met de NMBS 

* Bij de NMBS rijden kinderen tot 6 jaar gratis. 
* Kinderen tot 12 jaar reizen gratis indien ze  vergezeld 
worden door een volwassene. 
Indien de kinderen gratis reizen, kun je bij de NMBS 
geen gebruik maken van de kaart kosteloze begeleider. 
In die situatie koop je dan best voor je kind een ticket 
(aan 50%) en dan reis jij als begeleider gratis. 

Op stap met De Lijn 

* Kinderen tot 6 jaar reizen gratis.
* Kinderen tot 12 jaar reizen gratis indien ze vergezeld 
worden door een abonnee ouder dan 12 jaar. 
* Kinderen die ingeschreven zijn bij het VAPH, krijgen 
vanaf de leeftijd van 6 jaar een gratis Buzzy Pass die ze 
kunnen gebruiken bij De Lijn. 

Je hoeft hiervoor niets te doen, dit wordt je automatisch 
toegestuurd. Indien dit niet het geval is, kun je de Buzzy 
Pass altijd opvragen. 

Bij De Lijn kan je de kaart kosteloze begeleider gebruiken 
van zodra je samen met je kind reist, ook als je kind 
gratis reist

Personen die bij de mutualiteit het voorkeurtarief genieten 
of het omnio statuut (op basis van heel laag inkomen) 
kunnen tegen een voordelig tarief gebruik maken van 
het openbaar vervoer.  Voor correcte informatie hierover  
informeer je je best bij de NMBS of De Lijn . 

Goed om weten  
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Welkom in GID(t)S

Op 11 maart  hadden we  de Hongaarse, Duitse, en 
Nederlandse partners  hartelijk ontvangen op het domein 
van het Dienstencentrum Gidts. Men was onder de 
indruk van de mogelijkheden naar ondersteuning voor 
kinderen met een fysieke of meervoudige beperking, in 
de inclusieve kinderopvang, het onderwijs op het domein 
en de mobiele ondersteuning door GON en binnen het 
inclusie-project.  Als ouders zich goed voelen bij de 
ondersteuning voor hun kind, voelen ze zich echt ook 
ondersteund in de zorg.

Vragenlijst “quality of life”

12 maart: afspraak in het antennepunt in Kortrijk. 
Na heel wat heen en weer bellen, omwille van de 
weersomstandigheden, vertrokken  onze gasten te 
voet van het hotel in Kortrijk, naar het antennepunt 
daar.  Met warme thee of koffie, konden we hen welkom 
heten.  Eerder binnen het project werd een vragenlijst bij 
de ouders van de kinderen met beperking afgenomen. 
Doel was hun “quality of life” in kaart te brengen. We 
stonden stil bij de opvolging van de resultaten van de 
vragenlijst.  Wat was met de resultaten gebeurd? Welke 
impact hadden de resultaten gehad op de werking  in elk 
van de centra van de deelnemende partners?

Voor onze dienst ’t Spoor, bleek het contact met andere 
ouders het item waarop we, in vergelijking met de andere 
partners, zwak scoorden. Door de organisatie van onze 
dienstverlening (ondersteuning aan huis) creëren we  
inderdaad weinig of geen gelegenheid tot contact met 
andere ouders. Daarenboven wordt de ondersteuning 
door middel van groepsactiviteiten door de overheid op 
dit moment quasi niet meer gevaloriseerd. 
We denken na rond mogelijkheden om via website en/
of facebook wel contact tussen ouders te stimuleren, of 
minstens mogelijk te maken. Om redenen van privacy 
en beheersbaarheid dient dit echter weloverwogen te 
gebeuren. 
Verder die week wisselden we van gedachten rond 
ondersteuningsmogelijkheden bv. in het gewone 

Maart 2013 ... de partners van het Grundtvig- project op 
bezoek in België
Herinner je je de week van 11 maart nog? Allicht zegt die datum je niets meer…. Als 
ik je vertel dat het net die week was dat pakken sneeuw op dinsdagochtend het verkeer 
onmogelijk maakten, dan is het misschien als de dag van gisteren? In de herinnering van de 
medewerkers van ’t Spoor zal de dinsdagochtend van 12 maart ’13 toch wel bijzonder blijven. 
Onze buitenlandse gasten raakten slechts moeizaam op hun bestemming, en ons programma 
dreigde in het honderd te lopen.

Verslag  
Grundtvig  

onderwijs, door middel van PAB, of door beroep te doen 
op buitengewoon onderwijs, of specifieke dagcentra 
voor kinderen met meervoudige beperking. De collega’s 
waren echt onder de indruk van de differentiatie 
aan mogelijkheden en de ruime ondersteuning.  We 
vergeleken ook het systeem van kinderbijslag, de 
kosten die voor dagopvang, hulpmiddelen, door de 
ouders zelf moesten worden gedragen, en de financiële 
tussenkomsten die door de overheid worden voorzien.  
We konden vaststellen dat de ondersteuning op dit vlak 
in Vlaanderen goed is uitgebouwd.

Het werd een heel leerrijke en intensieve week. 
Op donderdagnamiddag  konden we onze partners 
uitzwaaien, met, in de rugzak nog heel wat werkpunten 
voor de volgende bijeenkomst, in mei, in Budapest. 



Verslag  
Grundtvig  

Mei 2013
Opstellen van het Final Report  

Kil en koud in België…. Zonnig en zacht in Budapest… Maar dat was niet de enige reden 
waarom ik blij was een weekje in Budapest te mogen doorbrengen.

Het lerend partnerschap binnen het kader van Grundtvig 
loopt naar zijn einde. Doel van deze laatste bijeenkomst 
is het eindrapport af te werken en de verschillende 
presentaties en illustraties van ‘good practices’ in 
een DVD te bundelen. Ondertussen is een heel open 
communicatie tussen de partners gegroeid wat in hoge 
mate het efficiënt werken ondersteunt. Na een eerste 
intensieve dag kreeg het eindrapport dan ook vrij snel 
vorm. 
De Hongaarse gastvrouwen hadden, mee op vraag 
van de groep, heel wat mogelijkheden tot leren in het 
programma opgenomen. Zo stelden ze ons het Petö-
instituut voor, brachten we een bezoek aan het centrum 
van Professor Katona, en aan een school voor kinderen 
met meervoudige beperking…. Stuk voor stuk centra of 
diensten met heel eigen accenten.

De methodiek van Petö: accent op 
functionaliteit en zelfstandigheid.

De methodiek van Petö was me tot dan toe enkel bekend 
uit mijn opleiding. De accenten die gelegd worden op 
functionaliteit en zelfstandigheid vielen me bij het 
bezoek aan het Petö-instituut in Budapest meteen op. 
Hulpmiddelen worden zeer sterk beperkt, communicatie-
hulpmiddelen  ontbreken. Leerlingen van 17 à 18 jaar 
leefden samen in een aparte vleugel van het gebouw. 
Assistentie voor verzorging, voeding, huishoudelijke 
taken wordt slechts heel beperkt aangeboden, op hun 
uitdrukkelijke vraag. Ja, allicht een heel goede leerschool 
om zo zelfstandig mogelijk in het leven te gaan staan. 
Bij de impact op het versterken van de pathologie in de 
motoriek werd niet stilgestaan.

De Katona-therapie: strikt toepassen of 
integreren ?

Op naar de afdeling van professor Katona, 
kinderneuroloog. Zelf is hij als 85-jarige niet meer in 
het centrum aan het werk. Het was zijn echtgenote, een 
kranige dame, die ons te woord stond. Professor Katona 
ontwikkelde een vorm van kinesitherapie. Ouders, 
meestal moeders, verblijven samen met hun baby bij 
wie een ontwikkelingsproblematiek werd vastgesteld, 
voor enkele weken in het ziekenhuis. Doel is verdere 
diagnostiek en aanleren van specifieke therapeutische 
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technieken. Deze technieken moeten in de thuissituatie, 
door de ouders, zeer strikt en intensief (6 keer per dag 
een half uur) worden toegepast. De neurologische basis 
voor de therapie kon ik niet helemaal volgen. Het moeten 
wakker maken van de baby voor therapie, de weinig 
comfortabele houding waarin ouders hun baby moesten 
brengen, deed me toch wel de wenkbrauwen fronsen….
De echtgenote van prof. Katona zei ook voor andere 
vormen van therapie open te staan. De Hongaarse 
collega’s herkenden dit in praktijk niet echt. Dr.Schultheiz, 
directeur van het Gezenguz centrum waar we te gast 
waren, had de principes waarop de therapie van Prof. 
Katona is gebaseerd, geïntegreerd in een toegankelijker 
medium en op een minder intensieve manier. Ouders 
en kindjes genieten er in Gezenguz van fijne momenten 
samen in neurohydrotherapie.

Dr. Schultheiz was ook blij ons een school voor kinderen 
met meervoudige beperking te tonen. Een gezellig 
en kleinschalig project, waar de therapeutische en 
begeleidende inbreng heel gelijklopend was aan wat we 
in Vlaanderen kennen. De ondersteuning van de ouders 
van de kinderen op deze school bleek wel eerder beperkt. 
De houding ten opzichte van mensen met een beperking 
in Hongarije is nog steeds minder open, minder positief. 
Ouders stellen emoties en zorgen rond hun kind met 
beperking minder vlot bespreekbaar, zowel in vrienden 
en familiekring, als ten aanzien van professionelen.

We konden het bezoek aan Budapest, en het Grundtvig 
leerpartnerschap waarin we participeerden, met een 
goed gevoel afsluiten…. Alle partners hebben heel wat 
van elkaar en over zichzelf geleerd. Dit zal onze werking 
zeker verder ondersteunen.
 



Boekenplank  

Wonderkind 

In 2005 bevalt Sanne Kloosterboer van een gezonde 
dochter, Yaël. Al gauw blijkt dat Yaël zich niet normaal 
ontwikkelt. Als ze twee is, wordt duidelijk dat ze epilepsie 
heeft. Een jaar later komen daar de diagnoses autistisch 
en ernstig verstandelijk beperkt bij. De klap is groot.
In de jaren erna leert Sanne met vallen en opstaan 
wennen aan het idee dat Yaël verstandelijk altijd een 
klein meisje zal blijven en nooit een zelfstandig leven 
zal kunnen leiden. Langzaam leert ze berusten in Yaëls 
beperkingen en omgaan met de zware zorg. Ze ontdekt 
wat Yaël allemaal wel kan. In Wonderkind doet Sanne 
Kloosterboer op liefdevolle wijze verslag van haar leven 
als moeder van een zwaar gehandicapt meisje. Van 
de pieken en de dalen, het gevecht om goede zorg te 
organiseren, de verwondering en soms verbijstering over 
de nieuwe wereld die ze betreedt en de vreugde als Yaël 
weer een kleine mijlpaal bereikt.

Recensie 

Emile wordt begeleid door de thuisbegeleidingsdienst. 
Zijn mama las het boek en schreef ons het volgende:

“... een zeer mooi boek, ik heb het thuis liggen en 
uitgelezen in een paar uur.  Het verwoordt perfect hoe ik 
mij voel over de beperking van Emile en hoe dit ons leven 
heeft veranderd.  Ik denk dat andere ouders er zeker iets 
kunnen aan hebben, want het deed mij inzien dat onze 
situatie echt niet zo eenvoudig is.  Het is zeer luchtig en 
gevat geschreven, maar soms ook confronterend”

Je kan de eerste pagina’s lezen op internet via de blog 
van Sanne Kloosterboer
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